
TISDAGEN DEN 8 JUNI 1965 

Bondbröllopet på Nyköpingshus 
vackert och festligt skådespel 

Spelmansförbundets ordförande Gustaf W ett er skänker i åt bröllopsgästerna. I bakgrunden syns den fulltaliga publiken, t. %\ i för-
grunden brudparets släktingar. 

Det gammaldags sörmländska 
allmogebröllopet blev ett I hög-
sta grad tjusande Inslag ! 
pingstdagens spelmansjubileum 
I Nyköping. Inför en fulltalig 
publik på. inre borggården fram-
fördes ett skådespel, som tyvärr 
alltför sällan ses, men som s& 
mycket mer värdesattes av de 
som "offrat" en dag vid som-
marstugan eller p& sjön för att 
vara med — och de gjorde inget 
dåligt byte. 
Från vigseln i S : t Nicolai kyrka 

kom brudparet med sitt följe och 
spelet kunde börja. Gustaf Wetter 
agerade som en kombination av 
regissör och konferensier under 
hela spelets gång och gav på sitt 
oefterhärmliga sät t intressanta in-
blickar i hur det kunde gå til1 vid 
ett sörmländskt bondbröllop förr 
1 världen. Då festade man förstås 
i flera dagar nä r det var storbröl-
lop i görningen men trots den 
starka komprimeringen till en 
knapp timme fick publiken här 
ändå vara med om det mesta. 

Allt gick efter ritualen. Gäster-
na var lite blyga och svårtrugade 
till a t t börja med och klockaren-
bönemannen Ivar Schnell, som var 
värd, hade full t jobb med a t t kru-
sa f r am alla till deras platser vid 
borden och i den r ä t t a rangord-
ningen. När allt var klart och 
brudparet sat t i bänk inledde man 
med en gammal brudpsalm ur 
1819 års psalmbok innan det var 
dags a t t börja ätandet. Hela ti-
den hade spelmännen s t råkarna 
igång, det var brudmarscher, stek-
låtar, brännvinslåtar i en lång 
räcka och för var je fas i festen 
fanns en speciell låt a t t spela. 

Så var det dags för prästen 
a t t hålla tal till de unga tu, 
Anne-Marie Karlsson och Rolf 
Johansson, ett verkligt t jusigt 
brudpar, som passade u tmärkt 
för den kanske inte helt lät ta 
uppgiften a t t agera inför allt 
folket. 

Prästen, ja, det var brudens 
konfirmationslärare, prosten John 
Grafström, som förrä t tade vigseln 
1 kyrkan och som också var med 
på festen. Han talade med utgång 
f r å n Kärlekens höga visa och gav 
de unga vackra ord med på vägen 
genom livet. 

Så samlades det in gåvor till 
brudparet, både pengar och annat, 
både f ingerat och verkligt. Till 
de verklighetsbetonade gåvorna 
hörde en brudkista (gåva f r ån 
Spelmansförbundet) och i den 
fanns bl a duktyg f r å n Nyköpings 
stad, en lampett f r å n Hembygds-
förbundet, en tavla f r å n tidningen 
Folket m. m. Populär gåva var ett 
litet t räskrin med åtföljande vers 
f r ån "En pensionär". Bakom den 
signaturen dolde sig en känd ny-
köpingsbo »ingenjör Dan Samuel-
son. 

Till ritualen hörde också a t t 
man samlade in gåvor till de fa t -
t iga och till spelmännen så det 
gällde för bröllopsgästerna a t t 
vara stadda vid god kassa. 

Under tiden framskred bröl-
lopsfesten, gästerna å t och drack 
och blev allt mer högljudda och 
snart var det dags a t t röja stugan 
till dans. 

Den inleddes som sig bör med 
att prästen dansade med bruden 
och den dansen fick prosten 
Grafström t o m en applåd för. 
Så dansade förstås brudgummen 
med sin brud och de behövde inte 
ängslas för hur det skulle gå, det 
märktes väl att de båda är med-
lemmar i folkdanslaget på Ny-
köpingshus och att de kan sina 
steg och turer. 
Dansarna på Nyköpingshus ja, 

de hyllade sina nygif ta kamrater 
med et t par danser, dels en ka-
drilj och dels en träskodans till 
å t t a trädskofioler, en ganska 
ovanlig sak i våra dagar. Fröken 
Eva Sventelius f rån Sköldinge 
sjöng till brudparets ära och som 
en effektfull avslutning på det 
hela kom de norska gästerna upp 
på scenen och framförde et t par 
danser från sin hemtrakt, Halling-
dal. 

Skål kära hustru, säger Rolf Johansson till sin brud, 
Anne-Marie Karlsson. 

Det nordiska inslaget var f ö 
påfallande under hela spelmans-
jubileet. Förutom de gäster som 
Spelmansförbundet inbjudit, hade 
Nyköpings stad gäster f r ån de tre 
vänorterna Iisalmi i Finland, Not-
odden i Norge och Nyköbing-
Falster i Danmark. De var med på 
hela spelmansstämman och det 
var utan tvekan ett f int PR-drag 
av Nyköpings stad. Nyköpingshus 
och därmed även Nyköping visade 
sig f rån sin allra bäs ta sida i det 
strålande sommarvädret och med 
de många médverkande spelmän-
nen i sina färgr ika dräkter. 

På kvällen följde middag för 
omkring trehundra personer på 
Träffen i Spelmansförbundets re-
gi. Även där hyllades de jubile-
rande spelmännen i tal av bl a 
stadsfullmäktiges ordförande Sten 
Eriksson och landshövding Ossian 
Sehlstedt och vidare överlämnades 
gåvor och uttalades välgångs 1 

önskningar f rån ett stort antal 
gäster. Och så spelades det om 
och om igen och med en spelglädje 
som kom t o m én utomstående 
at t ryckas med och känna något 
av den livsglädje som kan för-
medlas genom stråkens dans på 
strängarna. 

Klang. 
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Gammaldags spelmansglädje 
vid festlighet i Nyköping 

Nyköping upplevde under pingstdagen en fest i folkmusik utan like i stadens och i hela Sörmlands historia. Från alla håll i landet och även från Finland och Norge hade ett 90-tal spelmän och folkdansare anlänt till residensstaden och Nyköpingshus för att hjälpa 40-årsjubi-lerande Sörmlands spelmansförbund att slå ett slag för allmogens gamla musiktraditioner. Och att man lyckades är ställt utom allt tvivel. Det blev en verklig folkfest i det ljuvliga försom-marvädret med en sol som sken lika glatt som ansiktet på Gustaf Wetter, ordföranden och eld-själen bland de sörmländska spelmännen och en av dem som var med och bildade Sörmlands-förbundet —- landet äldsta — på midsommardagen 1925 i Malmköping. 
Toppnumret blev dock inte den 

stora spelmansstämman utan ett äk-
ta sörmländskt bondbröllop med 
två ungdomar i huvudrollerna. I pro-
grammet ingick också firandet av 
nationaldagen, och eftersom Nykö-

j pdngs stad inbjudit representanter för 
| de nordiska vänorterna accentuera-
des ytterligare festlighetens karak-
tär av förbrödring över gränserna. 
Marsch genom staden 

Spelmännen och folkdansarna sam-
lades först viid Stora Torget, och 
marscherade därifrån genom gator-
na till den anrika medeltidsborgen 
— naturligtvis under musik. Vid väst-
ra vallgraven kommenderade Gustaf 
Wetter uppställning, och ledde se-
dan inmarschen till yttre borggården. 

En stor och förväntansfull publik 
hade bänkat sig på inre borggården, 
jdär hettan dallrade tung mellan mu-
rarna. Bland de närvarande sågs tu-
ristintendenten Bernt Ekirnge, och en 
annan herre med stark anknytniing 
till stämmans forum, landsantikva-
rien Ivar Schnell. Lagom till stäm-
mans början anlände landshövding 

Ossian Sehlstedt med fru Märtha. 
Efter inmarschen hälsade Gustaf 

Wetter de närvarande välkomna och 
erinrade med några ord om de gång-
na 40 årens arbete. 

— Vi är tacksamma över att ha 
fått vara verksamma inom folkmu-
siken i det vackra Sörmland, ytt-
rade han bl a. Men nu ska vi spela 
och dnte prata! 

Denna första avdelning avslutades 
med att Eva Sventelius från Sköl-
dinge sjöng den medeltida "Nykö-
pingsvisa". 
Länschefen hyllade 

Därefter tog landshövdingen, 
själv hedersmedlem i spelmansför-
bundet, till orda: 

— Sörmlands spelmansförbund är 
kanske det främsta i landet, och det 
är i så fall Gustaf Wetters förtjänst. 
Vi har anledning att vara stolta över 
folkmusiken. Hela länet uppskattar 
spelmansförbundets insatser. Tack 
ska ni ha för att ni kämpat genom 
decennierna! 
6 Sedan hr Sehlstedt uttryckt sin 
glädje över att ha vänortsrepresen-
tantema närvarande, vände han 
sig till spelmansförbundets drivan-
de kraft, Gustaf Wetter: 

— Wetter älskar att spela och att 
agera. Och även att hunsa sina 
medarbetare, tillade landshövdingen 
För medborgerlig 
förtjänst 

— Han har gjort en strålande kul-
turgärning, fortsatte landshövdingen, 
och det är glädjande att kunna 
meddela att km:t beslutat tilldela 
Gustaf Wetter medaljen i guld ll:e 
storleken för medborgerlig förtjänst. 
Tyvärr här jag inte fått medaljen 
'än, men överlämnar i stället pappe-
ret med beslutet på som ett insig-
nium på utmärkelsen. 

Hr Wetter tackade för den ära 
som vederfors honom, och släppte se-
dan fram spelmännen i ett timslångt 
framträdande. Publiken fick därvid 
lyssna till något för sörmländska 
förhållanden så ovanligt som allmo-
gelåtar på träskofioler, som hante-
rades av en oktett skåningar. 

Efter avslutad stämma samlades de 
flesta -till södra vallgraven, där 
Svenska Flaggans dag firades med 
musik av P 10:s musikkår och ett 
15-tal spelmän, samt med högtids-
tal av lektor Curt Lindhagen, vars 
anförande hade Biskop Tomas' ord 
"Frihet är det bästa t ing . . . " som 
tema. 
Bröllopsfestlighet 

Så var det dags för en demonstra-
tion "ii sammandrag" av hur ett 

sörmländskt bondbröllop för cirka 
100 år sedan kunde gå till. En jury 
hade tidigare i vår utsett kontrahen-
terna, och valet hade fallit på Anne-
Marie Karlsson, född i Lunda för-
samling och barnsköterska vid Ny-
köpings lasaretts barndaghem, och 
Rolf Johansson, född i Nikolai för-
samling och svetsare i Nyköping. 
De hade tidigare under pingsthelgen 
vigts i Nikolaikyrkan av prosten 
John Grafström, brudens konfirma-
tionslärare. 

Under spelmanismuisik tågade brud-
paret med följe, alla utom vig-
selförrättaren klädda i allmogedräk-
ter, in på borggården och tog plats 
på scenen. Hr Wetter gav en målan-
de skildring av vad som tilldrog sig 
på scenen, och blev så begeistrad 
att han utanför programmet lånade 
en fela och exekverade "Pannkaks-
låten" för den intresserade publiken 
med landshövdingeparet i spetsn. 

Som sig bör fanns en gammaldags 
brudkista på scenen. Ur den kunde 
dr Schnell plocka upp vackra gå-
vor till brudparet från Nyköpings 
stad, Sörmlands hembygdsförbund 
m f L 

Ett tal till de unga tu hölls av 
prosten Grafström. Han hade inga 
materiella skänker att komma med, 
sade han, men gav i gengäld en an-
nan gåva — ett ord på vägen ur 
Böckernas bok. 

Sedan Eva Sventelius sjungit 
"Den blomstertid nu kommer" blev 
det dans för hela slanten. Brud och 
brudgum gav en uppvisning — men 
så är de också medlemmar av Ny-
köpinigshus foikdansgille. Stort bi-
fall skördade de norska folkdansar-
na, som var smått ekvilibristiska i 
sin aktion. 
Fortsättning på Träffen 

Det var synnerligen nöjda spelmän 
som på kvällen samlades till mid-
dag ii danslokalen Träffen i Nykö-
pings Folkets park. Då gavs alla 
spelmanssammanslutningarna tillfäl-
le till ett verkligt "hålligång". Fes-
ten var slut först fram på småtim-
marna. 
Kransnedläggningar 

På annandagen sammanstrålade 
spelmännen i Katrineholm. Med 
buss åkte man till Flöda kyrkogård 
och nedlade kransar på gravarna 
över förbundets stiftare Ernst Gran-
hammar och förre ordföranden Ivan 
Hultström. På Melllösa kyrkogård 
hedrades Nils Eriksson i Flenmo 
med en krans. Kaffe intogs på Ju-
lita skans efter kransnedläggnimg på 
löjtnant Artur Bäckströms grav. Jörn 

Spelmansjubileum 
med stort program 

Spelmännen i spetsen för bondbröllopståget gör sin inmarsch på Nyköpingshus borggård. I mitten ser vi nyckelharpan trakteras med flinka fingrpr. 
Nyköping, Mellösa och Katrineholm har varit de stora träffpunkter-na under pingsthelgens stora spelmans jubileum. Huvudsammandrag-ningen ägde rum i Nyköping, där spelmansstämman inleddes på pingst-dagens middag. 

I Nyköping medverkade spelmän-nen också i firandet av Svenska flaggans dag. Spelmän inte bara från Sörmland utan från många olika de. lar av hela landet, samt fråån Åland och fråri Norge, deltog i stämman den här gången. Stämman var en del i högtidlighållandet av Söder-manlands Spelmansförbunds 40-åriga tillvaro. 
Pingstdagens program inleddes med en defilering genom staden, ett pittoreskt inslag på de solbelysta nyköpingsgatorna. Defileringen gjor-de alla uppmärksamma på vad som ägde rum i staden denna dag och torde verksamt ha bidragit till att så många människor infann sig till spelmansdagens efterföljande pro-gram. 
Nästa spelmansinsats var medver-kan i firandet av Svenska flaggans dag. Sedan följde ett arrangemang av mindre vanligt slag, ett sörm-

ländskt bondbröllop enligt hundra-årig tradition. Bondbröllopet firades på Nyköpingshus' inre borggård. Huvudrollsinnehavare — brudparet — var nyköpingsparet Anne-Marie Karlsson och Rolf Johansson. 
Ett tiotal spelmän medverkade i denna programpunkt. Bland annat fick allmogemusikintresserade nykö-pingsbor tillfälle att på närmare håll se en nyckelharpa trakteras. 

VETERANHYLLNING 
Jubileumsfestligheterna fortsatte på 

annandagen i Katrineholm. Förbun-
dets stiftare Ernst Granhammar och 
förre ordförande Ivan Hjulström lig-
ger begravda på Flöda kyrkogård. 
Man uppvaktade nu vid deras gra-
var och nedlade kransar. 

På Mellösa kyrkogård ligger en av 
förbundets mest namnkunnige till-
skyndare och sedermera hedersleda-
moten, Nils Eriksson i Flenmo, be-
graven. Också hans grav besöktes av 
spelmännen på annandagen och en 
krans nedlades. 

Vid festligheterna i Katrineholms 
stadspark medverkade ett hundratal 
spelmän. Bl. a. bjöds åhörarna på 
framträdanden av del utländska gäs-
terna. Norrmännens halling, musi-
ken och dansen, blev en av de mest 
uppskattade inslagen i denna stora 
spelmansträff. 


